
Proposta 7



Combinados 
iniciais 

1. Converse com a criança sobre as atividades do dia: o 

que farão e de que forma, de acordo com as 

orientações gerais (organização da rotina, 

combinados, calendário, etc.) 

2. Prepare-se para ouvir a história Sopa de pedra, 

contada por Bia Bedran. Como sempre sugerimos, o 

ideal é que o adulto conheça antes a história. Mas, 

caso isso não seja possível, ouça junto com a 

criança e deliciem-se com a narração da renomada 

artista. 

3. Antes de iniciar a audição, pergunte se ela acha que 

é possível preparar uma sopa com pedras... 



Acesse aqui 
https://www.youtube.com/watch?v=5vR56ZCpI64

SOPA  DE  PEDRA
POR BIA BEDRAN

https://www.youtube.com/watch?v=5vR56ZCpI64


Conversa 
após a leitura

1. Converse com a criança sobre suas 

impressões a respeito da história 

ouvida. 

2. Pergunte se ela gostou (ou não) da 

ideia do Pedro Malasartes, pedindo 

que argumente sobre sua opção.

3. Pergunte também: Se pudéssemos dar um 

outro título para essa história, qual 

seria? 



Dica de preparação 
para

 o 
Desafio do Dia 

  

Vocês irão realizar uma brincadeira 

para encontrar coisas escondidas na 

casa… Que tal uma CAÇA AO TESOURO*? 

Para isso, vocês vão precisar de:

- Papel e caneta para as pistas

 - Fita crepe para marcar o caminho

 - Brinquedos/objetos da casa para deixar   

as pistas

*Brincadeira inspirada em material disponibilizado no Instagram por 
@natashaligneul por meio da hashtag #diquinhasdojoca 



Hora do 
desafio... 

Cada pista, antes de ser aberta, precisa de 

um desafio a ser cumprido, e vai variar de 

acordo com espaço/recursos que possuem, como 

por exemplo:  recitar um poema ou quadrinha de 

cor, reconhecer a sequência de números 

escritos, vencer um determinado obstáculo 

(pode ser passar por baixo de um banco e andar 

em uma linha marcada com fita crepe).

E o tesouro? Um pedaço de bolo, uma fruta 

preferida… o que estiver ao seu alcance!



Mais 
uma dica ...

SE POSSÍVEL, ESCREVA AS PISTAS 

JUNTO COM A CRIANÇA E UTILIZE A LETRA 

DE FORMA (COMO ESSA QUE ESTÁ LENDO 

AGORA)



 Para encerrar… e relaxar!
O tesouro que você encontrou na 

brincadeira talvez seja bem diferente 
desse que vai conhecer agora, 
assistindo ao curta-metragem... 

Nosso personagem anda solitário  
pelo deserto em busca de algo. De 
repente, ele consegue... Acesse o link 
abaixo e descubra o que encontrou... 

Acesse aqui: https://www.youtube.com/watch?time_continue=207&v=lW5JXZwCVw8&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?time_continue=207&v=lW5JXZwCVw8&feature=emb_logo


 Para conversar...
 

O  curta-metragem ALCANÇAR, produzido 
por Ahmed Elmatarawi, traz a oportunidade 
para vocês conversarem sobre egoísmo e 
solidariedade, pois ao partilhar o seu 
“tesouro” (água) com quem também 
precisa, o personagem transforma o deserto 
ao seu redor.

No momento em que vivemos, uma parada 
para refletir sobre as pequenas ações que 
resultam no coletivo é fundamental.   


